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Jaargang 6     
    

 
Jaargang 9          juli 2018 
 

 
 

Maandag 16 juli , vanaf 18.00 uur oud papier ophalen t.b.v. Annen 

 
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers 
van Commissie Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de 
Sport- en Spelweek ploegen/wijken. Deze keer is dat ploeg GROEN. 
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp, dus alle 
beetjes helpen! 
 

Zelf wegbrengen mag ook. Je kan ook zelf papier in de container gooien. 
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen dit er inderdaad in en niet naast gooit. 
Alléén oud papier en karton is zeer welkom. Bedankt! De papiercontainer staat bij de 
Brandweerkazerne, aan de Spijkerboorsdijk. Kijk ook op: www.mijnafvalwijzer.nl 
 
 

Hubo Helpt, sparen voor je buurt. 

 
Commisie Dorpsbelangen was een van de drie goede doelen bij de Hubo Helpt Actie van Hubo Kah.  
Als je wat bij hen kocht, kreeg je een muntje en dit kon je doneren aan een van de 3 doelen in Annen. 
De andere 2 doelen waren VV Annen en Ons Dorpshuis. Commissie Dorpsbelangen kreeg 100 euro 
van familie Kah overhandigd dit geld gaat zeker goed te pas komen voor activiteiten in Annen. 
Koos, Harma, Renate bedankt! 
 
 

 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilmuLLhtraAhVDVxQKHXt5A7sQjRx6BAgAEAU&url=https://oldenzaal.nieuws.nl/nieuws/20171215/ophalen-oud-papier-zuid-berghuizen-weekje-vervroegd/&psig=AOvVaw2ScHdzUxT7qIKTkricEKxA&ust=1524904616565415
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De kalender van Annen samen actueel houden. 

 
 
Wil je weten wat er allemaal in ons bruisende Brinkdorp te doen is?  
Ga dan naar www.annen-info.nl klik aan de linkerkant op:  
Bekijk volledige kalender. 
Wil je dat een activiteit op deze kalender komt te staan stuur je info dan naar 
info@annen-info.nl 
 

 

 
 

Stem ook op Commissie Dorpsbelangen 

 
Dit is het vierde jaar dat de Rabobank (Assen Noord Drenthe) de Clubkas 
Campagne organiseert. Jaarlijks stelt deze bank op deze manier een deel 
van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning 
aan het lokale verenigingsleven.  
 
De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 
september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld.  

 
Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze 
bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun 
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen 
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer 
geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare 
bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).  

http://www.annen-info.nl/
http://www.annen-info.nl/
mailto:info@annen-info.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdi4b5ytraAhWS2aQKHaqnCyoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gastouderbureauroodkapje.nl/kalender-1&psig=AOvVaw05lq48L6XTw-D01jLsaND4&ust=1524922883826660
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Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 brengen zij via een 
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid 
ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden 
uitgebracht. 

Let op: alleen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe mogen stemmen. Als je klant bent, ben je 
niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 1 augustus 
2018 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Klanten die daarna lid worden, mogen volgend 
jaar meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/assen-nd 
onder het blok ‘De voordelen van het lidmaatschap’. 

Commissie Dorpsbelangen hoopt natuurlijk dat alle Anneroelen ook een stem op hen wil uitbrengen! 

 

 
Jeugdsoos in Annen? 

 
Vanuit verschillende hoeken blijkt dat kinderen in de leeftijdscategorie van ongeveer 12-
16 jaar naast school en sport geen ontmoetingsplek hebben om leeftijdsgenoten te 
ontmoeten. Een paar mensen uit Annen zijn daarom aan het onderzoeken of de 
jeugdsoos in Annen weer opgestart zou kunnen worden. Wordt vervolgd. 
 
 

       
Hondenpoep 

 
Bij commissie dorpsbelangen hebben zich inwoners van Annen gemeld die zich storen 
aan de hondenpoep die op de Brink ligt.  
 
De CD heeft navraag gedaan wat het beleid van de gemeente is 
t.a.v. hondenpoep en kregen hierop het volgende antwoord: 
 

“Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht 
ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden 
verwijderd.” 

 

Op de Brink in Annen geldt dat dus ook. Het is een probleem niet alleen voor 
vele inwoners uit Annen, maar voor alle gebruikers en bezoekers van de Anner 
Brink.   
De veroorzakers zijn echter ook - voor het overgrote deel -  inwoners uit Annen, 
mogelijk zelfs uit de omgeving van de Brink. 

 
Bij deze dan ook het verzoek om geen honden uit te laten op de Brink of om de hondenpoep direct zelf 
op te ruimen. 
 
 
 
 
 

 

http://www.annen-info.nl/
https://www.rabobank.nl/assen-nd
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1o_Se-NzbAhUMKlAKHfqqDU0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.simpelveld.nl/actueel/nieuws_3359/item/overlast-hondenpoep_12374.html&psig=AOvVaw1UEOgWGgQSpf0zSlo8dJ20&ust=1529401803935055
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https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135993/Annen-dolblij-met-geld-voor-nieuwe-ontmoetingsplek  
 

ANNEN - Het plan ontstond twee jaar geleden en nu wordt het werkelijkheid. Het gebied rondom het 

dorpshuis en de sporthal van Annen wordt volgend jaar omgetoverd tot nieuwe ontmoetingsplek.  

Het plan voor de flinke opknapbeurt van de ruimte komt van de bewoners en aangrenzende 
verenigingen. Begin deze maand hoorden de initiatiefnemers dat de provincie een ton wil meebetalen 
aan het nieuwe plan. Daarmee is de begroting voor een groot deel rond en kan het plan verder worden 
uitgewerkt. 
 
'Fantastisch' 
‘“Ja dat is fantastisch”, zegt Henk Steenge uit Annen. “We hopen nog wel op wat meer budget zodat 
we nog wat meer ideeën kunnen realiseren. Daarvoor schrijven we op dit moment meerdere fondsen 
aan”, aldus Steenge. 
 
De ruimte komt er in het nieuwe plan helemaal anders uit te zien. Alleen het voetbalveld, dat een paar 
jaar geleden is aangelegd, blijft bestaan. Er komt veel ruimte om te sporten. Er wordt een 
beachvolleybalveld en een jeu-de-boulesbaan aangelegd. Ook komt er een beweegplein met daarop 
fitnessapparaten. Het is de bedoeling dat er geen auto's mogen rijden op de ontmoetingsplek. 
 
De werkgroep hoopt dat het nieuwe plein volgend jaar voor de zomer klaar is. “Het wordt een 
ontmoetingsplek voor het hele dorp, voor jong en oud”, zegt Abel Reitsema uit Annen.  
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135993/Annen-dolblij-met-geld-voor-nieuwe-ontmoetingsplek
https://www.rtvdrenthe.nl/
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Zwembad de Borghoorns  

 
 

 
Zondag 1 juli is er een springkussenfeest in het zwembad van Annen, vanaf 13:00 uur 
 
2 t/m 6 juli Zwem4Daagse 
 
Dinsdag 10 juli beginnerscursus schilderen onder leiding van Annelies Reuter (bij slecht weer 
wordt deze verplaatst naar donderdag 12 juli). Tijd : 11:00 uur tot 16:00 uur.  

            Kosten € 35,00 incl. alle materialen en een lunch.  
 
Vrijdag 13 juli Zwemdisco voor de jeugd (bij slecht weer wordt deze verplaatst!)  
Tijd: 18:30 tot 21:00 uur. Toegangsprijs € 5,00 of je kunt kiezen voor een arrangement die   

 bestaat uit entree, patat, kroket of frikandel en een ijsje voor € 9,00. Op deze avond is het 
 abonnement niet geldig! 
 

 
Mini triatlon. Datum nog niet bekend. 

 
Informatie en opgave : zwembadannen@aaenhunze.nl 

 
 
 
“De Inloop” in woonzorgcentrum ’t Holthuys. 
  

U bent van harte welkom in ’t Holthuys, Wepel 2 te Annen voor een gratis 
kopje koffie of thee en een gezellig praatje met dorpsgenoten. Er is ook de 
mogelijkheid om een spelletje te doen of creatief bezig te zijn. Aan de 
Inloop zijn verder geen kosten verbonden.   
 
Op de dinsdagmiddag wordt er bij de koffie of thee wat lekkers geserveerd. 
Dit kan zelf gemaakt zijn of gekocht. De workshops worden van te voren 
aangekondigd, waarbij het tijdstip, de eventuele eigen bijdrage en hoe en 

bij wie men zich moet opgeven staat aangegeven.  
 
Voor meer informatie: Wilma Bos van ’t Holthuys (06 121 94 434) bereikbaar op maandag en dinsdag. 
De Inloop: Dinsdag  14.00 – 16.30 uur 
De Inloop: Woensdag  10.00 – 12.30 uur 

 

  

http://www.annen-info.nl/
mailto:zwembadannen@aaenhunze.nl
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Vacaturemelding 
 
 
 
Basisschool De Eshoek te Annen is met ingang van 1 september 2018 of zo mogelijk eerder, op zoek 
naar een: 
 

Medewerker(s) tuin-, plein- en buitendienst 
 
Ben jij graag bezig en bied je graag je hulp aan, steek je graag de handen uit de mouwen en vind je het 
belangrijk dat de school er als een plaatje bij ligt? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
 
Functie omschrijving 
Wij zoeken een enthousiaste collega die bereid is allerlei (kleine) tuinwerkzaamheden uit te voeren en 
groenonderhoud wil verrichten rondom het schoolgebouw. Taken zijn o.a. snoeien van hagen en 
struiken, wieden en schoffelen van borders en perken, schoonhouden van toegangspaden en plein. 
Kortom je houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en op het plein.  
 
We verwachten dat je minimaal twee dagdelen per week beschikbaar bent. Het is ook mogelijk dat je 
met een duo partner deze functie vervult tijdens één dagdeel per week.  
 
Wat bieden wij 
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 125,00 per maand (tot max. € 1.500 per jaar), bij een 
inzet van 2 dagdelen per week.  
 
Inlichtingen  
Inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de directeur van de school, mw. Anja 
Gerding, tel. school 0592-271316. Informatie over de school kun je vinden op de website van de school 
www.eshoek.nl 
 
Procedure 
Belangstelling voor de vacature kun je middels een motivatiebrief (wat breng je aan kennis, ervaring en 
ambitie), tot uiterlijk 30 juni 2018 kenbaar maken aan de directeur van De Eshoek Anja Gerding, via de 
mail directie.eshoek@primah.org of telefonisch via 0592-271316. 
 
 
 
 
  

http://www.annen-info.nl/
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Annen is weer een stukje hartveiliger! 
 

Op donderdag 7 juni is Annen weer een stukje hartveiliger geworden. Acht nieuwe 
cursisten hebben de training reanimeren en gebruik AED met succes gevolgd! Zij 
kunnen worden opgeroepen door de (meldkamer) ambulance als er sprake is van een 
hartstilstand. Zij zullen dan de reanimatie gaan starten ter ondersteuning van de 
professionele hulpverlening. De ambulance heeft vaak een aanrijtijd van langer dan 6 

minuten en is van groot belang dat er binnen 6 minuten bij een hartstilstand begonnen wordt met 
reanimeren. Op dit moment hebben wij 113 beschikbare burgerhulpverleners in Annen en 3 AED’s die 
we dag en nacht kunnen inzetten bij een reanimatie. Dit betekent dat we binnen 6 minuten iedereen in 
Annen kunnen bereiken.  
 
In de jaren negentig had men na een reanimatie een overlevingskans van 9%. Op dit moment is dit 
gemiddeld 23%. Als we een burgerhulpverlener binnen 6 minuten aan het reanimeren krijgen en er een 
beschikbare AED’s is en een schokbaar begin ritme dan is de overlevingskans maar liefst 44%. 
Burgerhulpverleners hebben wij nooit genoeg dus als je kunt reanimeren en je weet hoe je een AED 
werkt meld je dan aan op www.hartslagnu.nl  
 
Wil je graag leren reanimeren geef je dan op en sluit je aan bij Hartveilig Annen. De opleidingen 
worden verzorgd in Annen (1 avond) en de kosten hiervan worden meestal vergoed door je 
zorgverzekeraar. Vergoed je zorgverzekeraar deze kosten niet dan krijg je een speciale korting van  
Commissie Dorpsbelangen. Meld je aan door een mail te sturen naar burgerhulpverlening@live.nl  
 
Hartveilige groeten, 
 
Vincent Kampherbeek 
Menzo Wester 
Siera van Vulpen 
Jaco Boer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.hartslagnu.nl/
mailto:burgerhulpverlening@live.nl
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Wat is er te doen in Ons Dorpshuis?  
Meer info: http://www.dorpshuisannen.nl  voor de activiteiten. 

 
 
 

 
 

Koffie-ochtend Plus door Impuls 
 
Impuls organiseert in het dorpshuis in Annen elke 4-de 
maandagochtend van de maand een Koffie-ochtend Plus. U 
hoeft alleen voor het kopje koffie/thee te betalen (€1,-) Opgave 
is niet nodig. Het is een inloopochtend, plus een activiteit om 
aan mee te doen of bijv. te luisteren naar een lezing. Dus 
iedereen is welkom van 9.30-11.30 uur. 

 

Maandag 23 juli Koffieochtend Plus tuinochtend aan de Vlouwakkers 10  

Impuls organiseert deze Koffieochtend Plus ter afsluiting van het seizoen in de tuin of onder de 
overkapping aan de Vlouwakkers 10. Bij slecht weer zijn we binnen welkom.  

Iedereen is welkom vanaf 9.30 -11.30 uur voor een lekkere kop koffie of thee met iets lekkers erbij. 

Opgave is niet nodig. 

Tot ziens aan de Vlouwakkers 10 in Annen!  

 

 
 
 

Inloopspreekuur Annen, maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid 
 
Elke 2de dinsdagochtend van de maand 10.00 – 12.00 uur houden 
Impuls en het Sociaal Team een inloopspreekuur in Ons Dorpshuis.  
 
Maatschappelijk werkster Diana Hagenauw, mantelzorgconsulente Carin 

de Jonge en buurtwerker Martine Hopman zitten voor al uw vragen klaar op het gebied van 
maatschappelijk werk, mantelzorg en leefbaarheid in en om Annen.  
 
U kunt geheel vrijblijvend bij hen binnenwandelen. De koffie en thee staan klaar. Kom gerust langs, 
een afspraak maken is niet nodig. 

 

 

 
 
Het Drentse Landschap, organiseert allerlei activiteiten.  
Meer info: www.drentslandschap.nl  
 

 
Bijvoorbeeld: De Oostermoer Hunze Wandeltocht brengt u op de mooiste plekjes in het Hunzedal.  
Eén keer per jaar vindt de Oostermoer Hunze Wandeltocht plaats. De 8e editie vindt plaats op 21 juli 
2018. Meer info kijk op: https://www.drentslandschap.nl/oostermoerhunze-wandeltocht  
 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
http://www.dorpshuisannen.nl/
http://www.drentslandschap.nl/
https://www.drentslandschap.nl/oostermoerhunze-wandeltocht
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Koekactie Drenthina 18 juli 

Muziekvereniging Drenthina komt op woensdag 18 juli 's avonds langs de deuren 
in Annen voor de jaarlijkse koekactie. Zij verkopen dan notenkoeken en 
kandijkoeken van Knolls voor 5 euro per stuk. 

 
 
 
 

http://www.annen-info.nl/
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Digitaal Café en Boekstartuurtje 
Het Digitaal Café en het Boekstart voorleesuurtje hebben een zomerstop. Wij beginnen weer in 
september. 
 
Cursussen en workshops 
In het najaar staan de volgende cursussen en workshops gepland: 
Klik & Tik, computercursus voor beginners. 
Digisterker, regel zelf je overheidszaken via het internet. 
Workshop iPad. 
Workshop Marktplaats. 
Workshop Mappen en Bestanden. 
Workshop Facebook en WhatsApp. 
 
Meer informatie volgt op onze website, in de Schakel en in de Bibliotheek. 
https://www.bibliotheekannen.nl/ 
 
 
Vacature vrijwillige medewerkers. 
Vind jij het leuk om met mensen in gesprek te zijn én ben je representatief? Dan zoeken wij jou! 
Bibliotheek Annen zoekt 3 vrijwillige medewerkers voor de maandag- en/of donderdagmiddag. 
Als vrijwillig medewerker ontvang je onze bezoekers in de bibliotheek en help je hen vinden waar ze 
naar op zoek zijn. Daarnaast help je mee om van de bibliotheek een toegankelijke omgeving te maken 
door o.a. de boeken en andere media op een voor de klant aantrekkelijke manier te presenteren. Een 
prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de bibliotheek tot een gezellige en educatieve 
ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud! 
Meer informatie op onze website, en in de Bibliotheek. 
https://www.bibliotheekannen.nl/vrijwilligers/vacatures-voor-vrijwilligers/4756-vacature-vrijwillige-
medewerker-bibliotheek-annen 
 
De Bibliotheek is gesloten op alle woensdagen van de schoolvakantie. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne zomerdagen! 
 
 
 
 
Burendag ook in Annen? 

 
 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we 
Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.  
Vanaf eind juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld 
en kan een financiële bijdrage voor de activiteit worden aangevraagd. 
 
https://www.burendag.nl  
 
 

http://www.annen-info.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/
https://www.bibliotheekannen.nl/vrijwilligers/vacatures-voor-vrijwilligers/4756-vacature-vrijwillige-medewerker-bibliotheek-annen
https://www.bibliotheekannen.nl/vrijwilligers/vacatures-voor-vrijwilligers/4756-vacature-vrijwillige-medewerker-bibliotheek-annen
https://www.burendag.nl/
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Maquette Annen 1832 is te bezichtigen 
 

 
Vanaf vrijdag 6 juli is de maquette Annen 1832 in het 
gemeentehuis Aa en Hunze te Gieten gedurende de rest van 
die maand te bezichtigen. De dag daarvoor heeft wethouder 
Henk Heijerman de maquette opengesteld. 

 
De weergave van de kaarten uit het jaar 1832 is voor veel historische verenigingen een juist en 
betrouwbaar kaartbeeld om een maquette te bouwen. Het zijn namelijk de oudste cartografische 
kaarten waarop de bezitsregistratie per perceel staat aangegeven. Napoleon heeft hiervoor toen al in 
1810 opdracht gegeven om een eerlijke grondbelasting te kunnen heffen. Dat de kaart het jaartal 1832 
draagt, geeft aan dat het een hele klus is geweest over een periode van circa 20 jaar. Alleen al voor 
het noorden van Nederland zijn er 2500 kadasterkaarten en 500.000 percelen geregistreerd. 
 
De maquette is verplaatsbaar en gaat na ongeveer een maand op reis door Annen, o.a. naar het 
Holthuys, de bibliotheek en obs De Eshoek. 
Daarna wordt bekeken of er ook nog andere geschikte plaatsen in Annen zijn. Ook bij bijzondere 
evenementen kan de maquette eveneens worden opgesteld. 
 
 
 

 
 
Zaterdag 1 september oud ijzer ophalen t.b.v. activiteiten Harleyclub Annen 

 
Mocht je oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleyclub Annen, dan kan je 
ons bellen of mailen en wij komen het graag bij je weghalen. 
Aanmelden om het op te laten halen op dezelfde dag kan tot 10.00 uur en anders in 
overleg. Tel. 06-39377295 en/of mailadres: info@harleydagannen.nl 
 
Ook tussendoor kan het ijzer/andere metalen gebracht worden naar de aanhangwagen 
op Zuidlaarderweg 47 te Annen, je hoeft dit niet te melden, maar als je iets van de 
aanhanger wilt meenemen, dan graag wel even vragen/afrekenen. 
 

Wil je de activiteiten van de Harleyclub, die onder andere ten goede komen van de ouderen in Annen 
ondersteunen? Dat kan. Stichting Harleydag Annen P/a Zuidlaarderweg 47 9468 AC Annen  K.v.K. 
01131241  ING bank: NL21 INGB 0653 5570 27 
 
Meer informatie: telefoon nummer: 06-50506888 of mail naar  info@harleydagannen.nl  
www.harleydagannen.nl   https://www.facebook.com/harleydagannen 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@harleydagannen.nl
mailto:info@harleydagannen.nl
http://www.harleydagannen.nl/
https://www.facebook.com/harleydagannen
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Een geweldig Vocaal Festival Annen 2018 
 

Vocaal Festival Annen, kan terug kijken op een geweldig weekend vol met optredens van koren, 
vocalgroups, bands en een singer-songwriter. 

 
Het weekend begon met op de vrijdag Festival in Concert, de stroatklinkers zorgden voor een avond, met 

een stevig stuk vakmanschap, entertainment en speelplezier. 
De zaterdag overdag startte om 10.00 uur met de opening door Wethouder Co Lambert van de gemeente 
Aa en Hunze, daarna de SingIn onder leiding van de altijd energieke enthousiaste dirigent Ferry Bijlsma, 

welke s-middags afscheid nam van zijn koor BSUR uit Groningen.   
Met twee nieuwe podia bij het zwembad De Borghoorns stonden er negen podia verspreid door het dorp 

Annen. De koren kwamen  uit heel Nederland en een groep uit Oldenburg! Dit jaar stonden er 
ook  kinderkoren op de podia, dit was een geweldig leuke nieuwe ervaring voor het festival en bezoekers! 

Daarnaast konden de bezoekers en deelnemers diverse gratis workshops bezoeken. Het was een prachtige 
zaterdag met geweldige optredens en fantastisch publiek. 

 
Het festival werd de 2e dag afgesloten met de 6e Festival Proms. In een volle tent op de Brink konden we 
genieten het  concert van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest o.l.v.  o.l.v. Lubertuss Leutscher.  Met dit 

jaar  een prachtig optreden van mezzosopraan Hanneke Tichelaar die het Ave Maria uit Cavelleria Rustica 
zong.  Na de pauze zongen de diverse koren mee met het orkest o.a. stukken van Carl Orff. Dit was weer 

een geweldige avond welke elk jaar een diepe indruk achterlaat! 
 

Voor de 4e keer ook een Festival on Tour op zondag. Een aantal verrassende optreden bij Egberts Lent, 't 
Keerpunt, de Heerencompagnie en De Grutter. 

Optredens waren er van oa het Onland, Be Sharp, Kerwin, Wandering Fire, Crossjack, The Forbitter 
Men, Pastiche, Sisterhood, Rie-jetske, Erik en Martijn. Stuk voor stuk juweeltjes van optredens. Het was 

genieten voor publiek en artiesten. 
 

De meest foto’s staan inmiddels in onze foto-albums op facebook en zijn binnenkort ook via de website 
beschikbaar.  info@vocaalfestivalannen.nl   en www.vocaalfestivalannen.nl 

http://www.annen-info.nl/
mailto:info@vocaalfestivalannen.nl
http://www.vocaalfestivalannen.nl/
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Op zaterdag 16 september is Pedaal Vocaal 

Een muzikaal en actief jaarlijks evenement in het stroomdalgebied de Drentsche Aa op de 3e zondag 
in september. 

Natuur, Cultuur en Fietsen. 
Lekker fietsen, genieten van het prachtige landschap en ook nog op mooie muziek getrakteerd worden. 
Tijdens de muzikale fietstocht Pedaal Vocaal komen deze drie zaken zomaar bij elkaar! 
Op zondag 16 september 2018 treden niet alleen koren op, op schilderachtige locaties in Noord-
Drenthe, maar ook een close harmony kwartet, een Akoestische band, een gezongen verhaal, een A 
capella kwintet, een  moderne zangformatie en nog veel meer! 

De optredens zijn tussen 11.00 en 17.00 uur, elk groep treedt twee keer op verschillende locaties. De 
locaties zijn in 2018:  Herberg De Fazant,  De Liefde van De Drentsche Aa, Het Witte Huis,  Perron 3, 
Theeschenkerij Homanshoff en Woodz.  
De locaties zijn per fiets bereikbaar maar uiteraard ook per auto! 

Toegang. 
Toegangskaarten (passe-partouts voor alle optredens) zijn via http://www.pedaalvocaal.nl/  
verkrijgbaar. Ook op iedere locatie waar je wilt starten met Pedaal Vocaal zijn toegangskaarten te 
koop. Voor €15,- bezoek je zoveel concerten als je maar wilt. 

Drentsche Aa. 
We zijn trots op dit prachtig stukje Drenthe en ondersteunen dit met voor elke bezoeker €1,- ten bate 
van het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

 

 

 

 

http://www.annen-info.nl/
http://www.pedaalvocaal.nl/
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Familie van je? 
 
Geef paupers een naam en help mee de voorouders van meer dan een miljoen Nederlanders online 
vindbaar te maken. 

 
In het jaar dat bekend wordt gemaakt of de Koloniën van 
Weldadigheid een plek verdienen op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO en theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ in Carré in 
Amsterdam staat, start het Drents Archief het project Familie van 
je?  
 
Bedelaars, landlopers, onzedelijke types, ongetrouwde moeders, 
ambtenaren, veteranen en arme huisgezinnen zaten tussen 1822 
en 1859 in Veenhuizen en de andere koloniën. Minstens 1 
miljoen bekende en minder bekende Nederlanders hebben 
voorouders in deze Koloniën van Weldadigheid. Iedereen kent 
wel André Kuipers, Daphne Bunskoek en Willeke Alberti, maar 
misschien zat ook uw eigen familie in dit ‘pauperparadijs’!  
 

http://www.annen-info.nl/
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Met het crowdsourcing-project  Familie van je? maakt het Drents Archief de gegevens van alle 
bewoners in de 19e en 20e eeuw van de koloniën online vindbaar.  
 
Hiervoor heeft het archief hulp nodig. Helpt u mee?  
 
 
Wat moet er gebeuren? 
Het archief van de koloniën bevat inschrijvingen van koloniearbeiders, huisgezinnen, wezen, 
veteranengezinnen, veroordeelden wegens landloperij en bedelarij, ambtenaren, en militaire 
huisgezinnen. De inschrijfregisters bestaan uit ca. 10.000 pagina’s met meer dan 100.000 namen. De 
gegevens van 1822 tot de twintigste eeuw zijn nu nog niet digitaal doorzoekbaar. Daarvoor kan het 
archief uw hulp goed gebruiken.  
 
Voordat u zich aanmeldt op www.velehanden.nl kunt u even kort oefenen om te kijken of het iets voor u 
is. Na het invoeren is deze belangrijke informatie over de voorouders van 1 op de 17 Nederlanders op 
internet te vinden. Ook meehelpen? Ervaring is niet nodig, maar wel passie voor ons verleden! 
 
 
 
 
Schenking voor speeltoestellen bij sporthal, Rabobank bedankt! 

 

 
 
Als maatschappelijk betrokken bank helpen wij graag mensen en organisaties bij het 
verwezenlijken van ambities. Het doet mij daarom plezier u te kunnen meedelen dat  
Stichting Commissie Dorpsbelangen Annen een bedrag van € 11.067 (inclusief BTW en 
schenkingsrecht) ontvangt vanuit ons Rabofonds.  
 
Het genoemde bedrag moet worden aangewend voor de aanleg c.q. aanschaf van de 
speeltoestellen. 
 
Wij vinden het fijn om vanuit ons Coöperatief Dividend een aandeel te kunnen leveren in uw 
project en wensen u veel succes toe bij de verdere realisering hiervan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe 
 
Namens het directieteam, 
 
Sjoerd Scholte 
Directievoorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.annen-info.nl/
http://www.velehanden.nl/
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